ﻣﺮﯾﺦ ﭘﯿﻤﺎی  ۲۰۲۰ﻧﺎﺳﺎ در ﺣﯿﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی ﻣﺮﯾﺦ اﮐﺴﯿﮋن
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
ﻧﺎﺳﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺦ ﭘﯿﻤﺎی ﺑﻌﺪﯾﺶ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ آژاﻧﺲ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ  ۷اﺑﺰاری ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﺮﯾﺦ  ۲۰۲۰ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو اﺑﺰار ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ،ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﯾﮏ اﺑﺰار آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن از اﺗﻤﺴﻔﺮ ﯾﺎ
ﺟﻮ ﻣﺮﯾﺦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﯾﺎد ﺷﺪه دارای ﯾﮏ رادار اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی از ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﯾﺦ و زﯾﺮ ﺳﻄﻮح آن را

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮاح اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Curiosity Roveﺑﻮده ،ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎوش ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ اﺳﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی
ﺑﺮآورد ﮐﺮدن ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﻓﺮودش و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی ﻣﺮﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎری اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺑﺮای

زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻮﻟﺪن ) (Charles Boldenﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺎﺳﺎ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ
ﻣﺮﯾﺦ ﺗﻮﺳﻂ روﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﯿﺮاث ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

روﺑﺎت ﻣﺮﯾﺦ ﭘﯿﻤﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎک و ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ روﺑﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ً
وﻇﺎﯾﻔﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎﺳﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درک ﺑﻬﺘﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺸﺮوی  Jetدر ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ

ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻧﺮوژ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ روﺑﺎت ﻣﺮﯾﺦ ﭘﯿﻤﺎی آﺗﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

